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B9-0263/2020

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det 
Europæiske Råd med fokus på den farlige eskalering og Tyrkiets rolle i det østlige 
Middelhavsområde
(2020/2774(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, særlig beslutning af 24. 
november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet1, af 27. oktober 2016 om 
situationen for journalister i Tyrkiet2, af 8. februar 2018 om den aktuelle 
menneskerettighedssituation i Tyrkiet3, af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-
rapport om Tyrkiet4 og af 19. september 2019 om situationen i Tyrkiet, navnlig for så 
vidt angår fjernelsen af folkevalgte borgmestre5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 om EU's udvidelsespolitik 
(COM(2019)0260) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene (SWD(2019)0220),

– der henviser til tidligere erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om 
Tyrkiets genoptagede boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde,

– der henviser til de relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd om Tyrkiet, 
navnlig Rådets afgørelse (FUSP) 2020/275 af 27. februar 2020 om ændring af afgørelse 
(FUSP) 2019/1894 om restriktive foranstaltninger i lyset af Tyrkiets uautoriserede 
boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde6,

– der henviser til FN's havretskonvention fra 1982 (UNCLOS), som Grækenland og 
Cypern er parter i, og til FN-pagten,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at optrapningen af spændingerne i det østlige Middelhavsområde næres 
af mange forskellige faktorer, navnlig ensidige foranstaltninger fra de berørte parters 
side, herunder militære aktioner, manglen på en inklusiv diplomatisk dialog og de 
forgæves bestræbelser på at mægle i konflikten;

B. der henviser til, at begge parter har legitime krav, og at den i sagens natur komplekse 
udvikling af havretten fortolkes forskelligt af Grækenland og Tyrkiet; der henviser til, at 
Tyrkiet ikke har undertegnet FN's havretskonvention af 1982, som Grækenland og 

1 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 93.
2 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 199.
3 EUT C 463 af 21.12.2018, s. 56.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0200.
5 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0017.
6 EUT L 56I af 27.2.2020, s. 5.
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Cypern er part i, på grund af den igangværende havtvist om afgrænsningen af de 
eksklusive økonomiske zoner (EEZ'er); der henviser til, at ovennævnte strid om 
afgrænsningen af EEZ'er og kontinentalsoklen mellem Tyrkiet på den ene side og 
Grækenland og Cypern på den anden siden ikke er blevet løst siden november 1973;

C. der henviser til, at opdagelsen af betydelige gasreserver i Middelhavet, herunder 
opdagelsen af gasfeltet Leviathan i 2010, efterfulgt af gasfeltet Zohr i 2015 ud for 
Egyptens kyst, som er den største forekomst af naturgas, der nogensinde er fundet i 
Middelhavet, har udløst interesse i regionen og ført til yderligere undersøgelses- og 
boreaktiviteter i 2018 og 2019; der henviser til, at der i de områder, hvor Tyrkiet har 
iværksat undersøgelsesaktiviteter og gasboringer, endnu ikke er fundet tegn på 
forekomster;

D. der henviser til, at Tyrkiet og den libyske nationale samlingsregering i november 2019 
underskrev et aftalememorandum om afgrænsning af havområderne i det østlige 
Middelhav; der henviser til, at aftalememorandummet mellem Tyrkiet og Libyen om 
afgrænsningen af maritime jurisdiktioner i Middelhavet krænker tredjestaters suveræne 
rettigheder, er ikke i overensstemmelse med havretten og kan ikke have retsvirkninger 
for tredjestater.

E. der henviser til, at den officielle etablering af EastMed-gasforummet i Kairo den 16. 
januar 2020 af Egypten, Israel, Den Palæstinensiske Myndighed, Jordan, Grækenland, 
Cypern og Italien er blevet kritiseret af det tyrkiske udenrigsministerium som et forsøg 
på at udelukke Ankara fra det regionale samarbejde og samordning på gasmarkedet;

F. der henviser til, at de forliste mæglingsforsøg under ledelse af det tyske formandskab i 
juli og august også var en følge af indgåelsen af den bilaterale søfartsaftale mellem 
Egypten og Grækenland, der afgrænsede en eksklusiv økonomisk zone for olie- og 
gasborerettigheder, som blev undertegnet af den græske udenrigsminister den 6. august 
2020;

G. der henviser til, at Tyrkiet den 10. august sendte undersøgelsesfartøjet Oruç Reis, 
ledsaget af krigsskibe, ind i græsk farvand med henblik på at kortlægge mulige olie- og 
gasboringer i et område, hvor også Tyrkiet hævder at have jurisdiktion; der henviser til, 
at Grækenland reagerede ved at sende sine egne krigsskibe ud for at opspore de tyrkiske 
fartøjer, hvoraf den ene kolliderede med et græsk skib; der henviser til, at Tyrkiet den 
31. august 2020 på ny forlængede Oruç Reis' undersøgelsesaktiviteter i det østlige 
Middelhavsområde indtil den 12. september; der henviser til, at Grækenland har 
erklæret Tyrkiets flådeindberetning (NAVTEX) for ulovlig, da den vedrører et område, 
der ligger inden for Grækenlands kontinentalsokkel; der henviser til, at disse tyrkiske 
aktiviteter har medført en betydelig forværring af forbindelserne mellem Grækenland og 
Tyrkiet; der henviser til, at det tyrkiske seismiske undersøgelsesfartøj, Oruç Reis, den 
13. september vendte tilbage til farvandene nær den sydlige provins Antalya, hvilket 
kunne lette spændingerne mellem Ankara og Athen;

1. er meget bekymret over den igangværende konflikt og den dermed forbundne risiko for 
yderligere militær optrapning i det østlige Middelhavsområde mellem EU's 
medlemsstater og et EU-kandidatland, som også er NATO-allieret; er af den faste 
overbevisning, at en bæredygtig konfliktløsning kun kan findes gennem dialog, 
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diplomati og indrømmelser på begge sider;

2. roser Tyrkiet for at have taget et første skridt i retning af at dæmpe spændingerne i det 
østlige Middelhavsområde ved at trække det seismiske undersøgelsesfartøj Oruç Reis 
tilbage fra de omstridte farvande; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at afstå fra 
yderligere provokationer i fremtiden og til fortsat at bidrage aktivt til at nedtrappe 
situationen, bl.a. ved straks at bringe alle yderligere ulovlige undersøgelses- og 
boreaktiviteter i det østlige Middelhav til ophør, afstå fra at overtræde græsk luftrum og 
græsk og cypriotisk territorialfarvand og ved at tage afstand fra nationalistisk 
krigsretorik;

3. opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at respektere havretten og EU's medlemsstater 
Grækenlands og Cyperns højhedsområder, herunder deres suveræne rettigheder i deres 
havområder i forbindelse med udnyttelsen af naturressourcer;

4. opfordrer alle relevante aktører til at forpligte sig til en hurtig nedtrapning ved at trække 
deres militære tilstedeværelse i regionen tilbage for at muliggøre dialog og effektivt 
samarbejde og til at afstå fra krigsretorik, som opildner til nationalistiske følelser blandt 
vælgerne derhjemme;

5. opfordrer indtrængende Tyrkiet, Grækenland og Cypern til at indlede en konstruktiv 
dialog for at finde en fredelig løsning, intensivere deres bestræbelser på endelig at løse 
konflikter over land- og søgrænser, forpligte sig til godt naboskab og til at respektere 
internationale aftaler og fredelig bilæggelse af tvister i overensstemmelse med FN-
pagten;

6. opfordrer indtrængende alle de berørte parter til aktivt at støtte forhandlingerne om en 
retfærdig, samlet og holdbar løsning på det cypriotiske spørgsmål inden for rammerne 
af FN, som defineret i de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, i 
overensstemmelse med folkeretten, gældende EU-ret og på grundlag af respekt for de 
principper, som Unionen bygger på;

7. glæder sig over den indsats, som EU og navnlig det tyske formandskab har gjort for at 
bidrage til at finde en løsning gennem dialog og diplomati; glæder sig over NATO's 
initiativ til at forsone organisationens medlemsstater, Grækenland og Tyrkiet, i deres 
strid om det østlige Middelhavsområde og til at lette de militære spændinger og 
forhindre sammenstød;

8. opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til at føre en bredere og mere inklusiv 
dialog med Tyrkiet i stedet for at fremme yderligere eskalerende militære og politiske 
foranstaltninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i denne dialog fortsat 
fuldt ud at forpligte sig til Unionens grundlæggende værdier og principper, herunder 
respekt for menneskerettighederne, demokratiet, retsstatsprincippet og 
solidaritetsprincippet;

9. opfordrer konfliktens parter til at vende tilbage til den tidligere status quo med henblik 
på at mindske spændingerne og indlede en dialog om en omfattende og strategisk 
sikkerhedsstruktur og energisamarbejde i Middelhavsområdet; opfordrer indtrængende 
parterne til at henvise alle sagerne til Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag eller til at 
gøre brug af international voldgift, hvis det ikke er muligt at nå til en aftale gennem 
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mægling; 

10. minder konfliktens parterne om, at Tyrkiets aktuelle undersøgelsesmissioner og 
boringer efter fossile ressourcer endnu ikke har bekræftet, at sådanne reserver findes; 
opfordrer indtrængende til, at der foretages en omfattende miljørisikovurdering af alle 
boreaktiviteter i betragtning af de mange risici, der er forbundet med offshore 
gasefterforskning for miljøet, arbejdsstyrken og lokalbefolkninger; opfordrer 
konfliktens parter til i fællesskab at genoverveje deres undersøgelses- og boreplaner og 
til at intensivere deres bestræbelser på at investere i vedvarende energi og en bæredygtig 
og klimavenlig fremtid; opfordrer EU til at støtte udviklingen af en sådan grøn pagt for 
Middelhavsområdet, som vil omfatte investeringsplaner for vedvarende energi i 
regionen som helhed med henblik på at undgå konflikter om begrænsede fossile 
ressourcer, der er skadelige for vores klima og miljøet;

11. udtrykker sin dybe beklagelse og bekymring over den aktuelle situation for 
forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, som hovedsageligt skyldes den dystre 
menneskerettighedssituation i Tyrkiet, udhulingen af retsstatsprincippet og en yderst 
udemokratisk intern udvikling under præsident Erdoğans autoritære styre; understreger 
de tidligere og aktuelle negative konsekvenser af Tyrkiets ensidige udenrigspolitiske 
initiativer i regionen som helhed, og at Tyrkiets ulovlige undersøgelses- og 
boreaktiviteter i det østlige Middelhavsområde yderligere forværrer forringelsen af 
forbindelserne mellem EU og Tyrkiet generelt set; opfordrer Tyrkiet og EU's 
medlemsstater til at støtte en fredelig løsning af konflikten og en politisk dialog i 
Libyen og til at afstå fra at fremme og øge dynamikken i den libyske konflikt for at 
opnå territoriale gevinster i Middelhavsområdet eller politisk indflydelse i Libyen;

12. håber, at yderligere sanktioner kan undgås og i stedet erstattes af dialog og loyalt 
samarbejde; opfordrer samtidig Rådet til at stå klar til at udarbejde og etablere en liste 
over nye restriktive foranstaltninger, hvis Tyrkiet fortsat forværrer situationen ved at 
krænke EU-medlemsstaternes territoriale integritet og folkeretten; foreslår, at disse 
foranstaltninger omfatter ophør af våbeneksport til Tyrkiet i overensstemmelse med 
fælles holdning 2008/944/FUSP, så længe Tyrkiet fortsætter de ulovlige handlinger i det 
østlige Middelhavsområde;

13. beklager og kritiserer, at Cypern og Grækenland gør deres godkendelse af sanktioner 
over for Hviderusland betinget af en godkendelse af sanktioner mod Tyrkiet i 
forbindelse med gastvisten i det østlige Middelhavsområde; understreger, at konflikten i 
Middelhavet ikke har nogen håndgribelig forbindelse med undertrykkelsen af 
demokratiet i Hviderusland;

14. gentager, at den parlamentariske dialog mellem EU og Tyrkiet er et vigtigt element i 
dialogen og deeskaleringsindsatsen; beklager dybt det tyrkiske parlaments fortsatte 
afvisning af at genoptage de bilaterale møder i Det Blandede Parlamentariske Udvalg 
EU-Tyrkiet; opfordrer til en øjeblikkelig fortsættelse af disse møder;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, NATO's Parlamentariske Forsamling og 
NATO's generalsekretær, Tyrkiets præsiden, regering og parlament og EU's 
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medlemsstater.


